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ALFRED JARRY 

- dekadencki poeta, autor parodystycznych 
powieści i dramatón-. Żył w Jatach 1873-1907. 
Związany był ze środowiskiem poetów - sym
bolistów. Twórczość jego odegrała znacznc1 ro
lę w rozwoju nowoczesnych fo1·m literackich. 
Dadaiści, kuH~d i nadrenliści nic bez racji 
widzieli w t• im swego prekursora. 

Do literatury wszedł jako autor „Króla 
Ubu",1l zuchwałej -groteski, wyszydzającej cy
nizm, egoi7m, tchórzostwo i monstrualną głu
potę wszelkiej tyranii. Napisał ją jako piętna
stoletni chłopiec, uczeń gimnazjum w Rennes. 
Forma tej sztuki, rów~'lież na ówczesne czasy 
zuchwała, rozbijała tradycyjne zasady i kon
wencje teatralne. Z okazji paryskiej premiery 
zaopatrzył ją autor informacją, iż „rzecz dzie
je się w Polsce, czyli nigdzie" - stąd tyle 
w niej polskich realiów, potraktowanych jed
nak tak swobodnie (dodajmy - z tak zupełną 
nieznajomością rzeczy), że rozumieć je można 
jedynie jako przypadkowy sztafaż, dla współ
czesnych autorowi tyleż pewnie egzotyczny, co 
dla nas - humoryst;~rczny. 

• w Polsce sztukę zrealizowano w roku 1959 w studenckim 
teatrze „Stodola" i w roku 1965 w lalkowym teatrze „Grote
ska" w Krakowie. 



W październiku ub. roku jeden z najwięk
szych współczesnych reżyserów Jean Louis 
Barrault zrealizował w Paryżu spektakl opar
ty na tekstach Alfreda Jarry'ego. Z tej okazji 
w paryskiej prasie ukazały się materiały, któ
rych fragmenty (za „Dialogiem") przytaczamy. 

e. te. 

„Obaj pisarze; (Rabelais i Jarry - 'przyp. 
e. k) podobnie jak ja, jak my wszyscy, opętani są 
ideą wolności i królewskiej godności istoty 
ludzkiej, która sama wykuwa swą wiarę, swe 
prawa. Są to ,.,piewcy wolności", którzy pod
minowują społeczeństwo, a ich wspólnym orę
żem jest nieokiełznana satyra, agresywny 
śmiech, ten śmiech, który różni nas od zwie
rząt i który zawdzięczamy świadomości, że je
steśmy śmiertelni. 

(„.) Choroba Jarry'ego to choroba naszego 
wieku. Jego dramat antycypuje nasz wła
sny, a zwłaszcza dramat części młodzieży: 
eskapizm wynikający z tęsknoty za ideałem. 
Stąd anarchistyczna agresywność Jarry'ego 
przeciw instytucjom, które nas kneblują". 

(Jean Louis Barrault). 

„W pisarstwie Jarry' ego tkwi oschła błazenada, 
zniekształcona logika, wyolbrzymione nudziar
stwo, ośmieszenie nad-samca, żrąca gorycz, uta
jona rozpacz tego, który wiedział, iż trzeba 
zniszczyć świat, lecz przy konstruowaniu inne
go świata dysponował tylko swoją sztubacką 
łyżką (aluzja do zwyczaju uczniów francuskich, 
którzy czekając na posiłek w stołówce lub chcąc 
dać wyraz niezadowoleniu z podawanych po
traw dzwonili łyżkami w talerze - przyp. red. 
,.,Dialogu")" 

... 

„To, co najbardziej fascynuje u Jarry'ego, to 
gwałtowność z jaką atakuje fałszywe warto
ści, demaskuje przesądy, stawia czoła tym 
wszystkim, którzy w imię zasad wojskowych, 
religijnych i wszelkiego rodzaju zakazów nie 
pozwalają ludziom żyć swobodnie. Fascynuje 
ten przeciągły krzyk człowieka, który miał 
umrzeć wyniszczony w wieku 34 lat, a cale je
go życie było beznadziejną walką przeciwko 
światu przemocy; głównym orężem pisarza był 
straszliwy śmiech zrodzony z lodowatego hu
moru, ostry zmysł szyderstwa, zuchwałość, któ
ra nigdy go nie zawiodła. A przecież wszystkie 
te cechy nigdy nie zabiły w nim prawdziwej 
czułości, nawet jeśli często była okryta sarkaz
mem, wygłupami, dziwactwem i prowokacyj
nością" . 



Po prcnuerzc w Paryżu 
w roku 1896 

• 

Podniesiono kurtynę: Gćmier, grający głów
ną rolę, ze stożkowato przyrządzoną głową, 
w cudacznej masce na ksztal t świńskiego ryja, 
lub - co dopiero dziś ma swoją wymowę -
na kształt maski gazowej, i w zbroi z kartonu: 
obok niego „Ubica" ( ... ) tłusta, bydlęca, pospo
lita. 

Pierwszym słowem, które padlo ze sceny, by
ło „merde" (.„) Dziś to jest nic; ale wówczas! 
I żebyż „merde"; ale i tego nie uszanowano: 
autor przekształcił je fantazyjnie na „mcrdrc", 
w którym to brzmieniu skarn;laliczne słowo 
wielokroć miało się powtórzyć w ciągu wieczo
ra. Zdaje się, że to „r" podziałało szczeg(1lnic 
drażniąco: po paru zdaniach dialogu zaczął się 
tumult, krzyki: publiczność omal nic rzuciła 
się na scenę: jedni z oburzeniem opuścili s<:llę, 
inni stawali na krzesłach, wołali coś, gestyku
lowali. Młodzi dekadenci szyderczym śmiechem 
dolewali oliwy do ognia. Nic mogąc mówić 
z powodu zgiełku, Gemicr zaczął w swoim 
kartonowym pudle tańczyć wściekłego gi~a; 
tańczył do upadłego, nż wi::cszcie osunął się na 
krzesło bez tchu. Ale wytańczył sobie proble
matyczny spokój. Sztukę - dzieło brutalnego 
infantylizmu i wisielczego humoru, upstrzone 
iście rabelesowską fantazją słowną, odegrano 
- z trudem - do końca. 

„Król Ubu" po jednym spektaklu zszedł ze 
sceny. 

(UBU ROI) 

TŁUMACZENIE: 
Tadeusz Żeleński-Boy 

. RE2YSERIA: 
JEłłZY WROBLEWSKI 

SCENOGRAFIA: 
JANUSZ WARPECHOWSKI . 

RUCH SCENICZNY: 
BARBARA FIJEWSKA 

Sufler I~picjent 

Jadwlea Bo&lł&z Zb1-nlew Grabski 
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Byłoby ciekawe, jak sądzę móc wystawić tę 
sztukę (bez żadnych koS2tów zresztą) w na
stępującym stylu: 

Ma.ska dla głównej postad, dl• samego Ubu. 
Końska · iłowa z kartonu, któr11 Ubu ZS\'Vie

siłby sobie na szyi - j11k w 1t11rym teatrze 
an1ielskim - w czasie dwóch scen konnych. 
Wszystkie te szczegóły byłyby w duchu sztuki, 
z której chciałem zrobić coś w -.:odzaj" teatru 
marionetek. 

Zastosowanie jednej jedynej dekoral'ji, lub 
ranej jednego tła, bez podnoszenia i spuszcza
nia kurtyny w cilfCU aktu. Przyzwoide ubrana 
osobowość wchochiłaby, jak w budach jar
marcznych, aby zawie'Sić kartę z napisem wska
zującym miejsce akcji. Jestem przeświadczony 
- proszę to zauwaiyć - ii karta z napisem 
przewyższa co do sugestywności dekorację. 
Zadna dekoracja auł żadni statyści nie mogli
by oddać „pochodu wojsk polskich pnez UkrP
inę''. 

Skasowanie tłumów, które często na scenie 
śmiercią, a urazem paraliżują intelekt. Zatem, 
jeden jedyny żołnierz w scenie rewii, jeden 
jedyny w czasie popłochu gdy Ubu powiada: 
„Co za kupa ludzi w rozsypce" etc. 

Zastosowanie specjalnego akcentu lub raczej 
spe<:jalnego głosu dla głównej osobistości. 

Kostiumy możliwie odlokalnione i odcbro
nologicznione (przez co lepiej się odda pojęcie 
rzeczy wiecznej); najlepiej now~zesne, bo sa
tyra jest nowoczesna; i brudne, bo dramat wy
da się wówczes plugflwszy i okropniejszy. 

Alfred Jarry 

„Gwizdania? - Tak! Wycia wścieklośc~ 
i charkot urągliwego śmiechu? - Tak. Ławki 
gotowe polecieć na a~t~rów? -:-, 1:ak .. Loże wy
k1·zykujące i wygrazaJące pięsciami? - Tak. 
Slowem tlum wściekły że go wzięto na kawał, 
miotajq~y się, gotów runąć na scenę,_g~zie czlo-_ 
wiek z długą białą brodą, w dłngie1 czarne] 
szacie, który mial zapewne wyob:ażać, Czas, 
wchodził cichym krokiem aby zawieszac sym
boliczną tablicę zamiast dekoracji? - Tak; 
i symbol niskich instynktów, które niedo
strzegalnie stają się t.yranem?_ Tak; 
i sponiewieranie wstydu, cnot.y, p~tnotyzm'l!, 
idealu wzniecające święte oburzenie wstydli
wo.~ci,' cnoty, patrioty.zmu ludzi, którzy przy
szli trawić po sutym obiedzie? - Tak; i d? tego 
niedowcipne dowcipy, ponure lilazen.:twa, 
śmiech przechodzący w makabryczny chichot 
trupiej głowy - Tak!" 



„Objawił się 'nam typ, stworzony przez sza
loną i brutalną wyobraźnię tego nicmnl dziec
ka. 

Ubu istnieje. 

Ulep~ony z Pulcinelli i Polis.zynela, z Rober·
ta Macaire i z p. Thiersa, z katolika Torque
mady i z Żyda Deutza., ze szpicla i anarchisty, 
potworna i plugawa parodia Makbeta, Napole
ona i sutęnera na tronie. Ubu istnieje odtącl, 
niezapomniany. Nie pozbędziecie się go: bęclzi:.! 
was straszył, bęclzit1 was Z1nuszal bez ustanku 
do pamięci że byl, że jest; stanie się popular
nyrn mitem szpetnych, zglodnialych i potwor
nych instynktów„." 

„Ubu - profesor czy polityk - czyż nie jest 
zasadniczo człowiek.iem. rządu?„." („.) Vbu -
nawet ze szkodą dla samego utworu - stal się 
mitem. („.) Bohater tej genialnej szopki wsz~dl 
w ludzkość i w historię, jak don Juan, Jak 
Tartufe, Hamlet i Panurg" 



„Ubu -. to głupota olbrzymia, o czole byka; 
- głuP_ota triumfalna, miażdżąca masą, jedynym 
swoim argumentem, wszystko co mogłoby być 
sztuką, inteligencją, subtelnością, inicjatywą. 
To zły urzędnik, zły szef, tępy generał; to so
mo pafistwo i jego gospodarka, o ile się w niej 
stosuje śl~pe prawidla, nie troszcząc się o na
stępstwa . Ubu, to władza, kt,óra zglupiala„." 

1 
I 

Krytyk jest tylko nieco udoskonalonym fotelem 
z parteru, który w wyniku jakiejś naturalnej selek::ji 
i adaptacji do środowiska zdołał wyrobić w sobie 
umiejętność opcrowallla sł,owem. 

Humorysta, podobnie jak dzika zwierzyna, zaw
sze chodzi sam. 

Medale, podobnie jak pieniądze, nie śmierdzą. 

Istnieją, jak wiadomo, dwa sposoby uprawiania lu
dożerstwa: zjadać istoty ludzkie lub być przez nic 
1jedzonym. Dzicy nie zjadają się wzajemnie. Rasy kp

lorowe nie są jadalne. 

A. Jarry 



Na god7:ł~ ptzed śmicl'ćlą P\'z:Y]a.ćtel Tćkal'z st>'ytał 

Jarry'ego czego by sobie życzył. Odp„~cl'il'aJ, te -
wykałaczki; przyjaciel wyszedł I wrócił z pękiem wy
kałaczek, Jarry wziął Jedną, ppbawił się nią I umarł. 


